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2 | tulossa ja menossa...
kirpputorien myynti

Talouden taantumasta huolimatta kirpputorien myynti on jatkunut hyvänä. Myyntituoton osalta olemme jopa hiukan edellä
viimevuotista tulosta, vaikka alkuvuosi
olikin hiljaisempi. Kesänkin myynti oli erinomainen heinäkuun poikkeusaukioloajoista
huolimatta. Hyvästä tuloksesta on kiittäminen paitsi asiakkaita ja lahjoittajia myös ja
ennen kaikkea kirpputoriemme ahertajia:
vanhoja ja lukuisia uusia vapaaehtoisiamme sekä aktiivisia ja pontevia työharjoittelijoita ja tietysti Arjaa.
Solidaarisuusrintamalla

Vietimme taas maaliskuussa vesipäivää
kummallakin kirpputorilla, ja päivän
myynti, 1 070 euroa, meni Nokoué-järven
vesiprojektille.
Pag-La-Yirin ompelukeskuksessa ompelukoulutus on päässyt vauhtiin, kun 15
naista opettelee ompelun saloja kahden
vuoden ajan. Lokakuussa tuli Marttaliiton
110-vuotisjuhliin vieraiksi kaksi Pag-LaYirin edustajaa, joita saimme pitää myös
Emmauksen vieraina 13–14.10. Vieraat
tutustuivat mm. Vallilan kirpputoriin ja
vierailivat kehitysvammaisten Majakan
työkeskuksessa Karjalohjalla.
Yayasan Penghiburin lastenkotia

tuemme tänä vuonna 10 000 eurolla, koko
summa on jo maksettu kummijärjestön
kautta. Anu Lounela teki kesäkuussa
arviointimatkan Indonesiaan ja suoritti

Yayasan Penghiburin puunistutushankkeen loppuarvioinnin. Emmaus Helsinki
tuki tätä hanketta, jonka puitteissa vuosina
2006–2008 Guwo-vuorelle istutettiin
ainakin 30 000 puuta. Hankkeen ansiosta
alueen ekosysteemi on alkanut toipua ja istutukseen osallistuneet paikalliset asukkaat
ovat motivoituneita jatkamaan työtä.
Ahvenanmaan, Tammisaaren, Pääskyjen
ja Helsingin Emmauksen yhteinen kierrätyskeskushanke Cuna Nazarethin kanssa on
tonttikauppojen viivästymisen vuoksi siirtynyt. Peruun tehdään hankesuunnittelumatka
loka-marraskuussa. Olemme tukeneet Cunaa
alkuvuodesta 3 134 eurolla ja antaneet myös
Pääskyille hallinnollista tukea 1 204 euroa.
Zimbabwen AIDS-orvot ry:lle lahjoitimme 2 100 euroa Dzikwa Shelter -suojakodin vuokraa varten.
Ulla ja Helka vierailivat huhtikuussa
Ukrainassa. Oselja-yhteisö on Lvovissa
sijaitseva noin 20 asunnottoman miehen
ja naisen yhteisö, joka on Kansainvälisen
Emmauksen koejäsen. Oselja-yhteisössä
Emmaus-periaatteita noudattaen asukkaat
tekevät työtä oman yhteisönsä kulujen
peittämiseksi ja myös auttaakseen muita
hädänalaisia. Lähetimme Oseljalle tukea
2 000 euroa.
Maailma kylässä -festivaalilla 23–24.5.
teemanamme oli ympäristö ja oikeus puhtaaseen veteen. Lähetimme 1 000 euroon
pyöristetyn myyntituottomme Kansainvälisen Emmauksen solidaarisuusrahastoon.
Thure Gallén -säätiöltä saamamme
1 000 euron lahjoituksen annoimme tänä

Kutsu Emmauksen syyskokoukseen 16.11. klo 17.00 Mäkelänkadun kirpputorille. Tärkeimpä-

nä asiana esityslistalla on vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja uuden hallituksen valitseminen.

vuonna kansainvälisen Emmauksen kautta
Madagaskarin Emmaus-ryhmälle, jonka toimintaa murtovarkaudet ovat vaikeuttannet.
Vuoden toinen rekka Puolan Emmausryhmille lähti syyskuussa. Lähetykset ovat
yhteisiä Emmaus Westervikin kanssa.
Kotimaan avuntarvitsijoita olemme
myös muistaneet. Kontulan asunnosta
saamastamme myyntihinnasta käytimme huhtikuussa osan yksiön hankkimiseen Pukinmäestä. Vuokrasimme yksiön
Kovaosaisten Ystävät ry:lle vuokrattavasti
edelleen asunnottomalle. Mm. RuokaApu
yhdistys ry:lle ja syrjäytyneiden tukikeskukselle, Kontulan Symppikselle, on annettu
vaateapua.
Muita yhdistys- ja
työyhteisökuulumisia

Vuosikokouksessa 22.4. hyväksyttiin vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös,
muutetut säännöt ja tarkistettu talousarvio.
Nuukuusviikko oli tänä vuonna 20–26.4.
Vallilan kirpputorilla parsittiin asiakkaiden
sukkia ja villapaitoja 21–24.4. Kierrätystehtaalla 25–26.4. järjestettyyn Nuukuusviikon tapahtumaan osallistuimme omalla
työpajalla.
Helena Jokisen tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset saatiin keväällä.
Saimme paljon positiivista palautetta myymälän siisteydestä, ystävällisestä palvelusta
ja alhaisista hinnoista. Eniten tyytymättömyyttä herätti aikainen sulkemisaika.
Syyskuussa aloitettiin kokeiluluontoisesti
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pidennetty aukioloaika Vallilan kirpputorilla tiistaisin.
Taiteiden yössä 22.8. pidimme Vallilan
myymälän auki klo 21 asti ja meillä oli
hauska trikoopaja kahvinurkkauksessa.
Suomen ja Ruotsin Emmaus-ryhmien
tapaamiseen 18–20.9. Ahvenanmaalla
osallistui kuusi henkeä Emmaus Helsingistä. Tapaaminen järjestettiin Emmausliikkeen 60-vuotisjuhlan kunniaksi.
Juhlavuoden tapahtumiin kuului myös
28.9. vietetty Emmaus-ilta. 14 emmauslaista kokoontui Mäkelänkadulle pohtimaan yhteisöllisyyttä Marja Kantasen
toimiessa keskustelun johdattelijana.
Lauttasaaren Emmauksen ulkopuolelle
on saatu uudet tyylikkäät kyltit ja kummallekin kirpputorille julisteet, joissa kerromme tärkeimmistä tukikohteistamme.
Ompeluseurat on toiminut aktiivisesti
kokoontuen välillä kaksikin kertaa kuussa.
Loppusyksyn tapahtumia:
Emmaus Euroopan alueellinen kokous on
Brysselissä 16–18.10. Emmaus Helsingin
edustaja kokouksessa on Ulf Särs.
Asunnottomien yö 17.10. Myynti Vailla
vakinaista asuntoa ry:n hyväksi.
Lasten oikeuksien päivä 20.11. Myynti
Cuna Nazarethin hyväksi.
Älä osta mitään -päivä perjantaina 27.11.

Mäkelänkadun tiloissa on tarkoitus järjestää joululahja- ja joulukorttipaja.
Emmauksen joulujuhla 14.12. klo 16. Mäkelänkatu 54. Tervetuloa!
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i	Emmaus toimii eri maissa vähän eri tavoin: toisissa pääpaino on yhdessä asumisessa, toisissa
jossakin muussa. Kaikki tavat ovat tärkeitä, jos vain muistetaan miksi Emmaus on olemassa,
sanoo Père Guy.

Elämän
arvokkuus
Tärkeintä Emmauksessa ei ole kierrätys eikä
kirpputori, sanoo Ranskan vastarintaliikkeen ja
Suomen Emmauksen veteraani Père Guy.
Tärkeintä on elämän mielen ja arvokkuuden
palauttaminen siellä, missä se on uhattuna.
Teksti ja kuvat: jaakko heinimäki

H

armaapartainen mies ottaa hymyssä suin vieraansa vastaan katolisessa
pappilassa Kaivopuiston kainalossa
Helsingissä. Mies on vuonna 1921 Ranskassa syntynyt Guy Barbier eli Père (isä) Guy.
Vuonna 1964 Suomeen muuttanut Père
Guy on viimeiset parikymmentä vuotta
vastannut Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan maahanmuuttajatyöstä, ja se häntä
edelleenkin työllistää, vaikka ikää on jo 88
vuotta. Tämän tehtävänsä lisäksi hän työskentelee viikoittain katolisessa seurakunnassa Tallinnassa ja kuukausittain Moskovassa.
Père Guy kuuluu Emmauksen konkareihin
Suomessa. Hän on liikkeen perustaneen Abbé
Pierren maanmies, mutta Emmaukseen hän
tutustui paremmin vasta Suomeen tultuaan.

Työläispapin hommista
Emmaus-yhteisöön

Ranskassa Père Guy oli kuulunut niiden 800 katolisen papin joukkoon, jotka
1950-luvulla menivät tehtaisiin tekemään
ruumiillista työtä ja jakamaan tavallista
työläisten arkea. Kun peruspappien seurakunta koostui lähinnä naisista, tekivät työläispapit töitä miesten kanssa.
Isä Guy työskenteli kolme vuotta työläis
pappina Lyonissa. 1950-luvun alussa perus
tetut työläispapin virat lakkautettiin vuonna
1959, sillä tehtaissa työskenteleviä pappeja
pidettiin marxilaisina ja poliittisesti arveluttavina. Nykyisin työläispappien virat on jälleen palautettu.
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”Emmauksessa tärkeintä on, että jokaiselle voidaan

f

Pyhän Henrikin katedraaliseurakun-

tarjota sellaista tekemistä, jolla on merkitystä.”

Viraton työläispappi Père Guy suuntasi
Roomaan jatkamaan opintojaan. Hän halusi opiskella myös venäjää, ja tämä halu toi
hänet Suomeen. Roomassa Père Guy oli
tutustunut hollantilaissyntyiseen isä Robert
de Caluwéen, joka oli asettunut Suomeen
vuonna 1940 ja työskenteli Ekumeenisessa
keskuksessa Espoon Myllyjärvellä.
Isä Robert rohkaisi isä Guytä tulemaan
Suomeen, jossa venäjää saattoi opiskella
käytännön arjessa: Ekumeenisessa keskuksessa puhuttiin tuolloin paljon venäjää. Isä
Guy muutti Suomeen ja toimi joitakin vuosia isä Robertin rinnalla Ekumeenisessa keskuksessa opiskellen samalla yliopistossa venäjän kieltä. Hän toivoi saavansa vakituisen
seurakuntaviran Suomesta, mutta tuo toive
ei toteutunut. Sen sijaan hänelle avautui
mahdollisuus työskennellä Emmauksessa.
Linnakundien liitto

Kun Helsinkiin perustettiin syrjäytyneiden
miesten Emmaus-yhteisö vuonna 1967,
Père Guy asettui yhteisöön asumaan. Miehiä oli kymmenkunta, he olivat asunnottomia alkoholisteja. Elämä 60-luvun helsinkiläisessä yhteisössä muistutti työläispapin
elämää 50-luvun Lyonissa: Père Guyn työkaverit olivat taas miehiä, useimmat aika
lailla kovia kokeneita.
Tuolloin Père Guy ei juurikaan osannut
suomea, jota hän nykyään puhuu sujuvasti.
Eivätkä suomalaiset puliukot tuohon aikaan juuri puhuneet ranskaa, joten helppoa arki ei aluksi ollut. Monenlaisia kom-

melluksia ja väärinkäsityksiä syntyi aluksi
ja ranskalainen katolinen pappi tuntui monen suomalaisen perusmaukan mielestä
muutenkin kummajaiselta.
“Ja kun minulla on tämä ranskalainen
temperamentti”, Père Guy nauraa.
Mutta kun yhteinen sävel löytyi, se soikin
sitten syvällä.
“Monet yhteisön jäsenistä olivat linnakundeja”, Père Guy muistelee. “Ja kun
heille selvisi, että minäkin olin ollut vankilassa, se lähensi meitä kovin.”
Hetkinen. Missä vaiheessa Père Guy oli
vankilassa ollut?
“Olin Dachaussa ja Buchenwaldissa.”
Helppo kuvitella, että Hitlerin keskitysleirien rinnalla ei paljon kannattanut Keravan nuorisovankilalla tai edes Kakolan
kokemuksilla leveillä.
Kun natsit miehittivät Ranskan vuonna
1940, miehittäjät lähettivät nuoria miehiä
pakkotyöhön Saksaan. Guy Barbier joutui
kumitehtaaseen. Siellä toimi vastarintaliike,
joka välitti tietoja taistelujen etenemisestä
Saksassa sekä auttoi pakkotyöläisiä pakenemaan. Tehtaassa jalostettu kumi lähetettiin
rautateitse Ranskaan Michelinin tehtaille
sotilasajoneuvojen renkaiden raaka-aineeksi. Guy oli mukana joukossa, joka kätki pakenevia ranskalaisia junavaunuihin ennen
ovien sinetöimistä.
Eräänä päivänä Gestapo paljasti kumitehtaan vastarintaliikkeen, ja Guy kumppaneineen jäi kiinni. Pakkotyö vaihtui
vankeuteen ja keskitysleireihin. Toisin kuin
useimmat toverinsa, Guy säilyi hengissä,

88 vuotias Père Guy vastaa nykyisin
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nan maahanmuuttajatyöstä.

vaikkakin hyvin huonokuntoisena.
Ehkäpä hänen selviytymiseensä vaikutti se
pilke, joka Père Guyn silmissä edelleen tuikkii.
Hän uskaltaa odottaa tulevalta hyvää. Hänen
elämänasenteensa on toivon kyllästämä.
Kirpputori
ei ole itsetarkoitus

Helsingin Emmaus-yhteisössä kovaosaiset
miehet asuivat samassa talossa, nukkuivat
samassa huoneessa, söivät yhdessä ja tekivät yhdessä töitä. He korjasivat pois heitettyjä sähkölaitteita, maalasivat ja korjasivat
rikkinäisiä huonekaluja, joita sitten vietiin
kirpputorille myytäväksi.
Père Guy korostaa, että Emmauksen varsinainen tarkoitus ei ole kierrätys ja kirpputoritoiminta. Emmauksen varsinainen tarkoitus
on arvokkuuden ja tarkoituksen palauttaminen niille ihmisille, joiden elämästä ne on
viety. Ranskassa Emmaus merkitsee edelleen
ensisijaisesti yhteisöä, jossa erilaiset ihmiset
asuvat ja tekevät työtä yhdessä. Suomessa
Emmaus tunnetaan lähinnä kirpputoreistaan,

eikä tänne juurikaan ole syntynyt samanlaisia
Emmaus-yhteisöjä kuin Ranskassa.
“Ylhäältä päin auttaminen voi myös
olla alistamista”, sanoo Père Guy. “Siksi
Emmauksessa tärkeintä on, että jokaiselle
voidaan tarjota sellaista tekemistä, jolla on
merkitystä.”
Père Guy eli Emmaus-yhteisössä yhtenä
muista, hän ei ollut siellä hoitamassa papin
virkaa – Emmaus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö – eikä hän
ollut yhteisössä johtajana tai kuraattorina.
Hän oli yksi yhteisön jäsen muiden kovia
kokeneiden joukossa. Yhdeksäntoista vuoden jälkeen yhteisö oli tullut tiensä päähän
eivätkä Père Guyn jalat enää kestäneet
ruumiillista työtä. Vihdoin hänelle avautui
myös virka kirkkonsa seurakuntatyössä, ne
ulkomaalaisten papin tehtävät, joita hän
edelleen hoitaa.
Näkeekö Père Guy, että Emmauksella on
tulevaisuus Suomessa?
Hän puhkeaa sydämelliseen nauruun:
“Tulevaisuus ei taida enää olla minun
asiani...”
“Suomessa Emmaus toimii nykyisin Emmaus-ystävinä, ei niinkään Emmaus-yhteisönä, ja se on täällä oikein hyvä. Emmaus tekee
Suomessa tärkeätä työtä, mutta tämä tapa on
eri juttu kuin alkuperäisen mallin mukaiset
yhteisöt, joissa asutaan ja eletään yhdessä.”
“Emmaus toimii 36 maassa, eri maissa
vähän eri tavoin: toisissa pääpaino on yhdessä asumisessa, toisissa jossakin muussa.
Kaikki tavat ovat tärkeitä, jos vain muistetaan miksi Emmaus on olemassa.”
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Uutena Emmauksen jäsenenä on ollut
ja kunnioitetuiksi, tyydyttää omat tarpeenhaastavaa osallistua Emmauksen tavoittei- sa ja auttaa toisiaan.”
ta koskevaan keskusteluun. Ruotsin ja SuoVaikka harva nykyään on riippuvainen
men Emmaus-ryhmien juhlaseminaarissa Emmauksesta aineellisten tarpeittensa tyyAhvenanmaalla 18-20.9. ja teemaillassa dyttämiseksi, työyhteisö auttaa sekä emHelsingissä 28.9. keskusteltiin Emmauksen mauslaisia että asiakkaita tyydyttämään
yhteisöllisyydestä.
henkisiä tarpeitaan. Emmaus-illassa kesEmmaus-liikkeen manifestissa sanotaan, kustelimme siitä, miten voisimme kehittää
että liike syntyi ”kahden ihmisryhmän ryhmämme yhteisöllisyyttä sekä työyhteikohtaamisesta”. Toiset olivat ”epäoikeu sön ja hallituksen vuorovaikutusta.
denmukaisuutta nähdessään tiedostaneet
Eniten Emmaus-yhteisöllisyys on muuttuoman etuoikeutetun asenut aineellisen auttamisen
Kun apu
mansa ja yhteiskunnalliosalta. Ne, jotka ovat tiesen vastuunsa”, toiset oli- lähetetään rahana, dostaneet yhteiskunnallivat ”kadottaneet elämänsä
sen vastuunsa, eivät enää
se
muuttuu
helposti
tarkoituksen.” Ryhmien
kohtaa avun vastaanottajia
kohtaamista varten ”muokasvokkain. Kun apu läheperinteiseksi
dostettiin yhteisöjä, jotka
tetään rahana, se muuttuu
hyväntekeväityöskentelevät voidakseen
helposti solidaarisesta toiselää ja antaa toisille.”
tensa auttamisesta perinteisyydeksi.”
Nykyään Emmaus-liikseksi hyväntekeväisyydeksi.
keen yhteisöllisyys näyttää Pohjoismaissa
Globaalin Emmaus-yhteisöllisyyden ylaika toisenlaiselta. Asuinyhteisöjä ei enää läpitämiseksi molemminpuoliset vierailut
juurikaan ole. Monissa Emmaus-ryhmissä Etelän ja Pohjoisen välillä ovat tärkeitä.
on nykyään palkattuja työntekijöitä, muu- Myös kansainvälinen Emmaus ja Emmaus
ten tuskin kukaan työskentelee Emmauk- Eurooppa on perustettu edistämään sosessa voidakseen elää. Työyhteisöt kuiten- lidaarisuutta ja taistelua globaalin oikeukin edelleen muodostavat ”elinympäristöjä, denmukaisuuden puolesta alkuperäisessä
joissa kaikki voivat tuntea itsensä vapaiksi Emmaus-hengessä.

”
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